
Välkomna till rallylydnadstävling!  
 

 
Datum: söndagen den 1 december 2019. 
Plats: Hundhallen och ridhuset på Naturbruksgymnasiet i Bräkne-Hoby 
Arrangör: Karlshamns BK 
Domare: Günter Ortscheid, Barbro Langefors och Carina Ljungberg 
Frågor: besvaras av Elisabeth e-post: arebark@telia.com   eller 070-5715989 
 
OBS Tiderna är cirka tider!  
 

Tider för Banvandring:  

 

Nybörjarklass A (Ridhus)- Günter  
Banvandring:  kl. 09.00 1:a start: kl. 09.20 
 

Nybörjarklass B (Hundhallen)- Barbro 
Banvandring:  kl. 09.00 1:a start: kl. 09.20 
 
Avancerad klass (Ridhus)- Günter 
banvandring: kl. 11.00 1:a start: kl. 11.20 
 
Fortsättningsklass (Ridhus)- Barbro 
banvandring: kl. 11.00 1:a start: kl. 11.20 
 
Mästarklass (Ridhus)- Carina 
banvandring: kl. 12.30 1:a start: kl. 13.00 
 
 
Preliminära startlistor kommer att finnas publicerade på SBK tävling från den 27 november, 
de kan bli ändrade om vi får in många löptikar. De slutliga startlistorna kommer att ligga ute 
från den 30 november. OBS! De kan bli ändrade om vi får in många löptikar till tävlingen. 
Prisutdelning kommer att ske mellan klasserna. 
 
Anmälan: från klockan 08.00, i sekretariatet. 
Självklart kan man ”trilla” in under hela dagen och registrera sig att man är på plats! Så ni 
som tävlar senare under dagen, behöver inte vara där redan på morgonen. 
 
Löptikar: Meddela oss omgående om din tik löper för i hundhallen får man inte ha löptikar 
och då måste ekipaget flyttas till ridhuset. På tävlingsdagen, vänta med att ta ut din hund 
tills ni har anmält er, så att vi kan tala om för er var ni kan vara. Väljer du att inte tävla med 
din löptik, så får du självklart tillbaka pengarna.  
 
Ta med: Vaccinationsintyg, registeringsbevis/ tävlingslicens. 
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Förtäring: Finns att köpa i sekretariatet, det finns lättare förtäring och fika att köpa! (korv 
med bröd, mackor, godis, dryck m.m.)  
 
Regler för Hundhallen: 
 Ta med extra skor att använda i hallen, inga uteskor på mattan 
 Torka av tassar och päls innan ni går in, inga smutsiga hundar i hallen 
 Inga löptikar får vistas i hallen. 
Det får endast var två ekipage i hallen samtidigt, en som kör banan och en som värmer upp. 
Uppvärmning sker på anvisad plats. 
 
Ridhus: 
Tänk på att det kan vara kallt i ett ridhus så ta med varma kläder både till dig o din hund 
 
Hitta hit: 
 Norrifrån:  
I Backaryd sväng höger mot Bräkne-Hoby. Kör genom hela Bräkne-Hoby tills vägen tar slut. 
Vid St1 (bensinmack) sväng vänster. Tag nästa vänster. Följ vägen efter 600m sväng höger in 
på Naturbruksgymnasiets område där ridhuset och hundhallen finns.  
 

 Från E22an österifrån:  
Sväng av E22an vid trafikplats 55 mot Bräkne-Hoby, vid stoppet sväng höger. Efter 800m 
sväng höger, efter 600m sväng höger in på Naturbruksgymnasiets område där ridhuset och 
hundhallen finns.  
 

 Från E22an västerifrån:  
Sväng av E22an vid trafikplats 55 mot Bräkne-Hoby, kör 1km sväng höger. Efter 600m sväng 
höger in på Naturbruksgymnasiets område där ridhuset och hundhallen finns.  
 
 



 


